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RESUME PENELITIAN ARKEOLOGI 
BALAI ARKEOLOGI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 

PENELITIAN JEJAK PENGERJAAN LOGAM DI MONTALAT, KABUPATEN BARITO UTARA, KALIMANTAN TENGAH 

IKHTISAR HASIL PENELITIAN 
Latar belakang Alat logam merupakan barang yang sangat berharga pada masa prasejarah, sehingga hanya dimiliki oleh orang tertentu yang sekaligus sebagai simbol status sosial. Artefak 

berbahan logam yang ditemukan di situs-situs prasejarah biasanya berasosiasi dengan penguburan, sehingga diduga merupakan bekal kubur, seperti alat besi berupa mata kapak, 
pisau, tombak dan gelang besi yang ditemukan di Wonosari dan Besuki. Artefak logam awal berupa benda-benda perunggu berbentuk kapak corong, mata tombak, dan kapak 
upacara yang ditemukan dari ekskavasi di Gilimanuk, Plawangan dan Leuwilliang (Bogor). Nekara perunggu ditemukan tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia bagian 
timur seperti Selayar, Kei, Pulau Roti dan Leti (Soejono, 1993:239-266).  Di Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat) juga ditemukan satu nekara perunggu berukuran sedang yang 
kini disimpan di Atana Alnursari (Hartatik, 2009:94). 
Ekspedisi Schwaner di Kalimantan pada tahun 1843-1847 melaporkan bahwa di sepanjang sungai Montalat ada sekitar 10 tempat peleburan besi (Schawner, 1853:109-115; Reid, 
2011:127-129). Schwaner juga menggambarkan aktivitas peleburan biji besi di tepi Sungai Barito dalam lukisannya.  Aktifitas pengolahan besi juga ditemukan di sepanjang anak-
anak Sungai Teweh dan anak-anak Sungai Montalat.  
 

Peleburan besi oleh  masyarakat Dayak di tepi Sungai Barito (sumber: Schwaner, 1853:110). 
 
Informasi dari penduduk di Kalimantan Tengah, seperti Kiwok D. Rampai menuturkan bahwa ada bekas pelebur bijih  besi (di atas permukaan tanah) di daerah hulu Sungai Samba, 
Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.   Di daerah tersebut juga masih terdapat sisa-sisa aktivitas pengerjaan logam seperti pande besi (pers. com 19 Maret 2016).  Masyarakat 



2 
 

di Desa Hantapang, Kabupaten Gunung Mas juga menuturkan bahwa mereka pernah melihat adanya bekas  pengerjaan bijih besi di tengah hutan di Kecamatan  Manuhing, sekitar 
Tumbang Telaken daerah transmigran SP4. Mereka menceritakan bahwa batu-batu yang mengandung besi dimasukkan ke suatu tempat dan dipanaskan sehingga besinya 
meleleh dan material di sekitarnya terbakar. Mereka juga menceritakan bahwa di sekitar itu juga terdapat sisa lelehan besi (terak besi) dan  tempat menuang (wadah dari tanah?). 
Lokasi tersebut kini menjadi hutan belukar dalam wilayah berbatasan dengan kebun kelapa sawit (pers. com dengan Bapak Yorgen, 30 Agustus 2016).  
Informasi terbaru dari Bapak Wilson (Kepala Taman Budaya Palangkaraya yang merupakan orang Barito Utara) menyatakan bahwa di daerah di sekitar Kandui, Kecamatan 
Gunung Timang  Kabupaten Barito Utara banyak  ditemukan bekas pengerjaan logam. Selain sumber bahan berupa batu yang mengandung bijih besi, di daerah itu juga terdapat 
lelehan (terak besi) yang merupakan bekas peleburan biijih besi yang tersebar di beberapa tempat (pers. com dengan Gauri 26 Januari 2017). Informasi ini sejalan dengan 
deskripsi dalam ekspedisi Schwaner pada pada pertengahan abad 19. 

Permasalahan  1. Bagaimanakah proses pengerjaan logam kuno di wilayah Barito Utara  dan bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya ? 
2. Bagaimana teknik pengerjaan logam yang dilakukan oleh masyarakat sekarang?  

 
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui adanya proses  pengerjaan logam masa lalu dan cara mendapatkan bahan bakunya, serta mengidentifikasi teknik 

pengerjaan logam yang dilakukan oleh masyarakat sekarang di Barito Utara terutama di DAS Montalat dan sekitarnya. Diharapkan penelitian akan berkelanjutan sehingga dapat 
menjelaskan hubungan antara artefak logam dengan tradisi pengerjaan logam yang dilakukan masyarakat sekarang di DAS Montalat dan sekitarnya. 

Sasaran  Narasumber yang pernah melihat, mendengar atau melakukan aktivitas pengerjaan logam kuno/tradidional, situs atau lokasi pengerjaan logam kuno, artefak sisa-sisa pengerjaan 
logam kuno seperti tungku, pipa, wadah pelebur, terak besi, alat besi, serta bahan baku logam/besi 

Metode  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif eksplanatif. Teknik pengambilan data  di lapangan dilakukan  dengan metode survei  (wawancara dan 
pengamatan objek) dan metode ekskavasi test pit (lubang uji). Wawancara dengan teknik snow ball.  Data  yang diperoleh di lapangan tersebut dianalisis  dengan metode deskriptif 
komparatif dengan menggunakan penalaran induktif. Analisis analisis mineral logam menggunakan analisis  X-RF (X-ray fluorescence), sedangkan utuk pertanggalan 
menggunakan radio carbon (C14). Karena keterbatasan peralatan analisis yang ada di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional maka analisis yang dilakukan hanya XRF dengan 
menggunakan portable XRF tipe Bruker Tracer III SD. XRF memiliki banyak keuntungan seperti, analisis yang tidak merusak objek, jumlah sampel yang dibutuhkan tidak banyak, 
hasil yang didapat langsung jadi dalam hitungan menit, tidak diperlukan persiapan khusus dalam menganalisis. (Pollard et al. 2006; Shackley 2011). Interpretasi   menggunakan 
pendekatan analogi  etnografi (etnoarkeologi) 

Hasil Penelitian  Besi Montalat terkenal di wilayah Barito Utara sebagai besi dengan kualitas bagus dan keramat. Peneltian dilakukan di  sekitar DAS Teweh wilayah Kecamatan Teweh Baru  yaitu 
di Desa Hajak dan Sikui, serta di DAS Montalat  Kecamatan Gunung Timang (Desa Payang Ara, Pelari, dan Tongka)), Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. 
Informasi dari masyarakat tentang adanya sisa-sisa pengerjaan logam  berupa terak besi dan lubang bekas peleburan bijih besi.  
Dari wawancara dengan Kepala adat Besar (Bpk. Junio Suharto) dan para Damang (kepala adat tingkat Kecamatan) se Kabupaten Barito Utara di rumah Bpk. Junio Suharto, 
diketahui bahwa :  
- masyarakat menyebut tungku peleburan dengan nama buren.  
- buren berada di tengah hutan jauh dari permukiman, tersebar di beberapa titik, terutama di DAS Teweh (Ds. Hajak) dan Montalat 
- Banyak buren di wilayah  Ds. Hajak tergusur oleh kebun sawit, tetapi masyarakat masih mengenali nama dan lokasinya misalnya  Buren Tembaga, Kandau, Marumbung, dan 
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Katinjak 
- senjata yang dibuat di buren kuno dimiliki oleh beberapa masyarakat a.l. jamiya milik Bpk Damang Salapan di Sikui; Mandau milik Damang Hansen di Jujuhbaru (Lahei) 

 
SURVEI 
1. Survei di DAS Teweh Desa Hajak, Kec. Teweh Baru 
a. Saing Imang  

 Saing Imang merupakan lokasi yang diyakini oleh masyarakat sebagai sumber bahan batu besi. Berupa dataran tinggi dengan belukar dan tanaman keras, puluhan lubang 
eks galian batu (batu di dalam tanah). Di bagian lereng hingga bagian atas bukit kecil terdapat batuan merah kecoklatan-hitam. Dari hasil analisis menggunakan p-XRF, 
menunjukkan adanya kandungan besi (Fe) di Gunung Saing Imang, namun kandungan besi yang ada tidak tinggi, mungkin karena besi yang ada berasal dari laterite, yaitu tanah 
hara yang tererosi karena adanya aktivitas erosi air yang membawa unsur-unsur yang mudah larut dalam air, sehingga hanya menyisakan unsur besi saja.  Di beberapa tempat, 
laterite dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat besi untuk menjadi ingot, namun laterite yang harus ditambang lebih banyak, karena kandungan besi yang sedikit. 

 

 
Laterite yang didapat dari atas Gunung Saing Ima 

 
Bahan besi dari Lesung Empit 

 
b. Buren Lasung Empit : 

Masyarakat mengenal Lasung Empit sebagai  atau  tempat peleburan batu besi dari Saing Imang (jaraknya sekitar 700 meter, jarak lurus 270 m). Situs ini kini menjadi 
hutan yang cukup lebat dengan  beberapa temuan berupa  gumpalan tanah terbakar warna abu-abu, dan tanah campur besi terbakar. 
Analisis yang dihasilkan dari Lesung Empit menunjukkan dominasi unsur besi (Fe), dari unsur-unsur yang lain (Co, Ti, Mn, W dan Mo). Unsur Besi yang tinggi di Lesung Empit 
memperlihatkan adanya sumber bahan besi yang dapat diolah menjadi besi setengah jadi (ingot) 
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c. Buren Tukuq  
Buren Tukuq merupakan wilayah yang cukup luas, terbagi atas  3 lokasi : sumber bahan di dalam Sungai Tukuq, sumber bahan di tebing di atas Sungai Tukuq dan buren 

(tanah, arang, batu besi, slag (terak besi)  dan ingot yang membukit sekitar 6 x 7 meter, tinggi 1,5-2 meter ).  
Sampel yang dianalisis pada Buren Tuquq 3 adalah slag, yaitu sisa pembakaran besi, atau dalam istilah lokal disebut tahi besi. Slag yang dianalisis menunjukkan 

perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan analisis bahan, dimana pada analisis bahan menunjukkan heterogennya unsur yang dikandung, namun pada unsur slag 
pada Buren Tuquq 3 hanya didapat beberapa unsur saja yaitu besi (Fe), manganese (Mn) dan titanium (Ti) serta sedikit unsur seng (Zn). Hal ini wajar karena slag biasanya 
hanya terdapat sedikit unsur yang dikandung karena slag merupakan sisa pembakaran untuk mendapatkan besi. 

 

 
 Tes pit untuk melihat jejak pengerjaan logam di Buren Tuquq 3 
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Buren Tuquq 2 

 
Slag dari Buren Tuquq 2 

 
2. Survei dan Ekskavasi di DAS Montalat, Kec. Gunung Timang 

Mekipun lokasi situs berada di tengah hutan tidak jauh dari DAS MOntalat, lokasi tersebut merupakan bagian dari sebuah desa. Survei dilakukan di tiga desa yaitu di Desa 
Payang Ara, Desa Pelari dan Tongka.  

a. Desa Payang Ara (Buren Muara Lasung) 
Di belakang rumah Bpk. Galung terdapat gundukan tahi besi ( slag) sekitar 25 m dari tepi Sungai  Montalat, sebaran slag sekitar 20 m x 20 m. Di dpn rumah (sekitar 20 

meter dari gundukan slag terdapat konsentrasi ingot (besi lelehan dari pembakaran pertama yang misah denagan mineral lainnya).  
Hasil analisis elemen slag dari Buren Muara Lesung sedikit berbeda dari hasil analisis unsur dari slag Buren Tuquq 3. Slag dari Buren Muara Lesung memilki unsur besi (Fe), 

kalsium (Ca), tembaga (Cu) dan seng (Zn). Hal ini dapat disimpulkan jika bahan besi dari Buren Muara Lesung dan Buren Tuquq 3 dari tempat yang berbeda. 
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Slag dari Buren Muara Lesung 

b. Desa Pelari  
Desa Pelari berjarak sekitar 8 km dari PayangAra atau 10 km dari Kandui yang mennjadi base camp. Masyarakat menginformasikan bahwa  ada banyak buren di tengah hutan jauh 
dari permukiman, sedangkan yang kami survei ada 4 yaitu buren Akoi, Odir, Mejahing dan Benangin. Dari keempat buren ditemukan sisa-sisa aktivitas pengerjaan logam berupa 
terak besi/slag, pecahan pipa dari tanah liat bakar, ingot dan batu besi. Dari survei tersebut ada 2 situs  yang di ekskavasi yaitu Buren Benangin dan Mejahing. Hasil ekskavasi di 
Buren Benangin dan Mejahing  mendapatkan struktur tungku peleburan dari tanah liat, pipa dari tanah liat (tuyeer), alat besi, arang pembakaran, ingot, terak besi/slag, dan batu 
besi. 
1). Buren Mejahing 

Ekskavasi dilakukan di Buren Mejahing, sehingga cukup banyak data yang didapat dari proses ini. Buren Mejahing dibuka 4 TP yaitu TP 1, TP 2, TP 3 dan TP 4. Adapun di 
Buren Mejahing tim menemukan, tuyere (pipa udara), bijih besi (iron ore), tahi besi (slag) dan arang, namun tim tidak menemukan tungku bakar (furnace).  



 

Iron ore yang didapat di Buren Mejahing mengandung besi yang tinggi dengan unsur manganese (Mn), titanium (Ti) dan seng (Zn), Iron ore juga dilakuk
menggunakan magnet untuk melihat kandungan besinya. Untuk slag kandungan unsur yang didapat tidak berbeda jauh, 
Cr (Kronium) dan Tembaga (Cu) namun dalam persentase yang kecil. Yang menarik adalah slag yang dihasilkan masih mengandung ba
pemisahan besi dan unsur lain yang di lakuk
cukup banyak, karena magnet masih menempel di slag
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. Bijih besi dari TP 1 Spit 1 Buren Mejahing

Tahi besi (slag) dari TP 1 Spit 1 Buren Mejahing

di Buren Mejahing mengandung besi yang tinggi dengan unsur manganese (Mn), titanium (Ti) dan seng (Zn), Iron ore juga dilakuk
menggunakan magnet untuk melihat kandungan besinya. Untuk slag kandungan unsur yang didapat tidak berbeda jauh, 
Cr (Kronium) dan Tembaga (Cu) namun dalam persentase yang kecil. Yang menarik adalah slag yang dihasilkan masih mengandung ba
pemisahan besi dan unsur lain yang di lakukan di Buren Mejahing masih minim sehingga slag yang seharusnya sudah minim kandungan besi, masih memiliki kandungan besi yang
cukup banyak, karena magnet masih menempel di slag 

 
. Bijih besi dari TP 1 Spit 1 Buren Mejahing 

 
Tahi besi (slag) dari TP 1 Spit 1 Buren Mejahing 

di Buren Mejahing mengandung besi yang tinggi dengan unsur manganese (Mn), titanium (Ti) dan seng (Zn), Iron ore juga dilakuk
menggunakan magnet untuk melihat kandungan besinya. Untuk slag kandungan unsur yang didapat tidak berbeda jauh, namun ada beberapa unsur tambahan yang didapat seperti 
Cr (Kronium) dan Tembaga (Cu) namun dalam persentase yang kecil. Yang menarik adalah slag yang dihasilkan masih mengandung banyak unsur besi, sehingga proses 

an di Buren Mejahing masih minim sehingga slag yang seharusnya sudah minim kandungan besi, masih memiliki kandungan besi yang

di Buren Mejahing mengandung besi yang tinggi dengan unsur manganese (Mn), titanium (Ti) dan seng (Zn), Iron ore juga dilakukan analisis dengan 
namun ada beberapa unsur tambahan yang didapat seperti 

nyak unsur besi, sehingga proses 
an di Buren Mejahing masih minim sehingga slag yang seharusnya sudah minim kandungan besi, masih memiliki kandungan besi yang 
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Slag yang masih mengandung banyak besi 

 

 
. Tuyere dari TP 1 Spit 1 Buren Mejahing 

. 
 Tuyere yang dilapisi leh slag di TP 2 spit 3 Buren 

Mejahing 

 
. Bijih besi dari Buren Odir 

 
Tuyere adalah pipa saluran udara, biasanya terbuat dari tanah liat yang dihembuskan dari pompa double piston ke tungku untuk memberikan oksigen (02) dalam proses 

pembakaran. Proses pembakaran dapat menggunakan arang. Dari hasil analisis XRF pada tuyere ditemukan unsur Silika (Si), besi (Fe), titanium (Ti), manganese (Mn), tembaga 
(Cu), dan seng (Zn). Unsur silika (Si) ada dalam tuyere adalah hal yang wajar karena silika biasanya terdapat dalam tanah yang menjadi bahan dalam membuat tuyere. 
 
2). Buren Odir 
Bijih besi yang dianalisis dari Buren Odir menunjukkan unsur besi yang dominan diikuti oleh unsur lain seperti manganese (Mn), dan seng (Zn), bijih besi yang ini mirip seperti 
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kandungan bijih besi yang ada di Gunung Saing Imang dimana bijih besi tersebut adalah laterite. 
 
3). Buren Benangin 

Lokasi buren  Benangin tidak jauh dari sungai Benangin, bahkan pada lokasi ini seakan dikelilingi oleh sungai tersebut. Adapun pemilik lahan  saat ini adalah keluarga dari 
Paka Samson, mantan kepala desa/pembekal  lama Desa Pelari. Sisa –sisa aktivitas  pengerjaan logam dapat ditemukan  antara lain : indikasi slag yang menyebar, indikasi tungku 
pembakaran/buren di dua lokasi dan temuan tuyere / saluran angin untuk membantu pembakaran di gundukan tanah, yang selanjutnya sebagai TP 2.  

 
Tungku di Buren Benangin TP 2 dan sisa besi yang menempel di magnet 

 
Flux (?) TP 1 spit 

 

 
Bijih Besi TP 1 spit 1 

 
. Tuyere TP 1 spit 2 
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Gambar Photogrametri Kotak TP 1 

Bijih besi dari Buren Benangin mengandung besi yang tinggi dengan unsur manganese (Mn), titanium (Ti) dan seng (Zn), tampaknya unsur ini sama dengan kandungan bijih besi 
dari Buren Mejahing. Karena lokasi kedua buren ini berdekatan dan unsur bijih besi yang sama dan kemiripan dari bijih besi yang berwarna kemerahan, tampaknya bijih besi 
berasal dari wilayah yang sama, namun di lebur di lokasi buren yang berbeda. Dari hasil analisis XRF pada tuyere ditemukan unsur Silika (Si), besi (Fe), titanium (Ti), manganese 
(Mn), tembaga (Cu), dan seng (Zn). Unsur tuyere inipun sama seperti unsur tuyere yang ditemukan di yuyere Buren Mejahing. 

Saat ekskavasi di dalam tungku ditemukan benda berwarna putih seperti batu kapur, untuk sesaat tim memperkirakan bahwa benda tersebut adalah flux, yaitu objek yang 
ditambahkan dalam tungku lebur untuk menurunkan titik lebur dari panas sehingga tidak diperlukan titik lebur yang terlalu tinggi untuk mencairkan besi. Namun setelah analisis p-
XRF untuk menentukan unsur yang ada adalah besi (Fe), Ti (titanium), Cronium (Cr), Manganese (Mn), Nikel (Ni) dan Tembaga (Cu), dan Silika (Si) tampaknya unsur-unsur 
tersebut dari tanah, sehingga benda tersebut adalah tanah liat yang telah melalui proses pembakaran yang tinggi (lebih dari 1000° Celcius) sehingga berwarna putih dan keras 
menyerupai batu kapur jika dilihat dengan kasat mata. 

 

Tungku bakar 

Tungku bakar 

Bahan Besi 

 (iron ore) 

Lubang tuyere 
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Tungku bakar yang berbentuk kotak di dalam dan bulat di lua 

 
                         Slag TP 2 spit 7 
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Kandungan slag yang didapat seperti besi (Fe), Titanium (Ti), manganese (Mn), Cr (Kronium) dan Tembaga (Cu). Slag yang dihasilkan dari Buren Benangen sudah tidak tertarik 
dengan magnet lagi, sehingga gapat diambil kesimpulan jika kandungan besi yang ada sudah sedikit, hal ini sangat berbeda dengan Buren Mejahing, dimana slag yang ada masih 
tertarik oleh magnet. Hal ini menjadi perbedaan tingkat pengetauan pande besi dari kedua buren tersebut, dimana pande besi Buren Benangen lebih maju dari Buren Mejahing. 

c. Desa Tongka (Buren Kelaat) 
Lokasinya ke arah hulu Sungai Montalat, berjarak 75 km dari Kandui, ibu kota kecamatan Gunung Timang yang menjadi basecamp peneliti. Survei didasarkan pada 

informasi narasumber yang mengatakan bahwa di Sungai Kelaat ada batu besi yang menjadi bahan pembuatan alat besi  Montalat.  Survei di Buren Kela’at  mendapatkan  kondisi  
lahan telah rusak karena mengalami penimbunan oleh aktivitas perusahaan HPH. Temuan permuaan khampr tidak ada karena ditumbuhi rumpu-rumput tebal dan tinggi. Pada 
waktu mengkorek tanah hingga kedalaman sekitar 30 cm ditemukan batu besi dalam jumlah sangat sedikit dan ukuran kecil seperti kerikil. Tim membawa sampel  berupa iron ore / 
biji besi  2 buah berat 10 gram. Slag 8 buah, dengan  berat 125 gram.  

   
Sampel dari Buren Kelaat 

 
Dari hasil analisis menggunakan p-XRF, menunjukkan adanya kandungan besi (Fe), namun kandungan besi yang ada tidak tinggi, dari grafik menunjukkan unsur yang sama 
dengan sumber bahan dari Gunung Saing Imang, menunjukkan sampel dari Buren Kelaat adalah laterite. 
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Peta Lokasi Situs-situs Logam di DAS Teweh dan Montalat 

 
Data Etnografi  

Dahulu banyak pande besi di sepanjang Sungai Teweh dan Montalat, ada hampir di semua rumah. Tetapi kini tinggal beberapa perajin yang melayani pembuatan pisau 
(langge) dan parang. Sebagian besar penduduk mempunyai alat pande dan bisa melakukan pande besi, tetapi kini hanya untuk maintanence peralatan besi, misalnya menajamkan 
kembali parang yg  tumpul. Mereka lebih memilih membeli lagi daripada memande, sehingga lama-lama kegiaan pande besi pun hilang. Sebagian sudah menggunakan blower, 
meskipun ada sebagian kecil yg menggunakan ububan double piston. dan sebagian ada nelayan sungai. 
Bapak Dimis, 54 tahun, pande besi 

Pak Dimis merupakan salah satu dari 3 orang pande besi di Desa Hajak, selain Pak Toro dan Pak Tono. Namun Pak Toro dan Pak Tono telah menggunakan peralatan 
modern seperti blower, gerinda dan genset untuk menempa besi. Besi yang di peroleh Pak Dimis merupakan besi dari per mobil. Adapun jenis-jenis besi dijadikan parang, langgai, 
lading, dan mandau.  



 

Peralatan yang dipakai Pak Dimsi sudah mengalami perubahan, seperti 
masih menggunakan cara tradisional, yaitu di pompa denga
kemudian di panaskan dan setelah panas akan ditempa di landasan besi (
pemuaian besi 233,8° Celsius, cukup panas untuk memuaikan besi, dimana titik lebur besi 1.583° Celsius. Setelah dirasa cukup 
untuk dipasarkan. 
 

Suhu yang dihasilkan cukup tinggi yaitu 
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Peralatan yang dipakai Pak Dimsi sudah mengalami perubahan, seperti double piston
masih menggunakan cara tradisional, yaitu di pompa dengan tangan. Pak Dimsi mempraktekkan cara membuat langgai, dengan cara per mobil dipotong sesuai dengan keinginan, 
kemudian di panaskan dan setelah panas akan ditempa di landasan besi (anvil) sehingga besi akan memuai mengikuti tempaan. Suhu yang terukur saat
pemuaian besi 233,8° Celsius, cukup panas untuk memuaikan besi, dimana titik lebur besi 1.583° Celsius. Setelah dirasa cukup 

 
Suhu yang dihasilkan cukup tinggi yaitu 233,8 derajad Celcius 

. Beberapa peralatan logam hasil Pak Dimsi
 

 

• Bapak Rasisi, 53 tahun, pemilik ingot besi 
Temuan Besi Montalat /Sentalar Koleksi pak Edi Rasisi, 53 (lahir, 1953). Ia adalah warga Desa Pelari, RT 2. Menurut  penutura
setengah jadi atau Inggot  ini merupakan warisan turun temurun dari keluarga Pak Edi Rasisi. Apabila mereka menghen
maka  Ingot  ini akan  dipotong  sesuai dengan keinginan. Misalnya, kalau ingin membuat parang, maka Inggot  akan digergaji s
lalu ditempa untuk membentuknya.  Dalam proses pengerjaan Logam ada  pantangan bahwa pr
boleh  seorang gadis melihatnya. Apabila hal ini dilanggar, maka proses ini  akan gagal atau hal
gadis. Hal ini sangat masuk akal, karena proses ini hanya dikerjaka
tebal  rat-rata : 9 Cm, berat material ini diperkirakan : 3,5 Kg. Besi Montalat disebut juga besi  Sentalar oleh Komunitas Dayak Taboyan

double piston sudah menggunakan pipa paralon serta kaleng. Namun cara menghembuskan udara 
n tangan. Pak Dimsi mempraktekkan cara membuat langgai, dengan cara per mobil dipotong sesuai dengan keinginan, 

l) sehingga besi akan memuai mengikuti tempaan. Suhu yang terukur saat
pemuaian besi 233,8° Celsius, cukup panas untuk memuaikan besi, dimana titik lebur besi 1.583° Celsius. Setelah dirasa cukup tajam, langgai akan dibuat gagang sehingga siap 

 
 

 
. Beberapa peralatan logam hasil Pak Dimsi 

Ingot koleksi bapak Edi Rasisi
 
 
 

 

Temuan Besi Montalat /Sentalar Koleksi pak Edi Rasisi, 53 (lahir, 1953). Ia adalah warga Desa Pelari, RT 2. Menurut  penutura
setengah jadi atau Inggot  ini merupakan warisan turun temurun dari keluarga Pak Edi Rasisi. Apabila mereka menghendaki  ingin membuat  alat, 
maka  Ingot  ini akan  dipotong  sesuai dengan keinginan. Misalnya, kalau ingin membuat parang, maka Inggot  akan digergaji s
lalu ditempa untuk membentuknya.  Dalam proses pengerjaan Logam ada  pantangan bahwa proses dalam proses peleburan dan penempaan, tak 
boleh  seorang gadis melihatnya. Apabila hal ini dilanggar, maka proses ini  akan gagal atau hal-hal yang tidak baik akan menimpa  kepada  si 
gadis. Hal ini sangat masuk akal, karena proses ini hanya dikerjakan oleh kaum laki-laki. Panjang  bahan / Ingot   28 Cm, lebar rata

rata : 9 Cm, berat material ini diperkirakan : 3,5 Kg. Besi Montalat disebut juga besi  Sentalar oleh Komunitas Dayak Taboyan

 

sudah menggunakan pipa paralon serta kaleng. Namun cara menghembuskan udara 
n tangan. Pak Dimsi mempraktekkan cara membuat langgai, dengan cara per mobil dipotong sesuai dengan keinginan, 

l) sehingga besi akan memuai mengikuti tempaan. Suhu yang terukur saat di lakukan proses 
tajam, langgai akan dibuat gagang sehingga siap 

Ingot koleksi bapak Edi Rasisi 

Temuan Besi Montalat /Sentalar Koleksi pak Edi Rasisi, 53 (lahir, 1953). Ia adalah warga Desa Pelari, RT 2. Menurut  penuturannya bahan besi 
daki  ingin membuat  alat, 

maka  Ingot  ini akan  dipotong  sesuai dengan keinginan. Misalnya, kalau ingin membuat parang, maka Inggot  akan digergaji sesuai kebutuhan, 
oses dalam proses peleburan dan penempaan, tak 

hal yang tidak baik akan menimpa  kepada  si 
laki. Panjang  bahan / Ingot   28 Cm, lebar rata-rata 10 Cm dan 

rata : 9 Cm, berat material ini diperkirakan : 3,5 Kg. Besi Montalat disebut juga besi  Sentalar oleh Komunitas Dayak Taboyan.   
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Analisis Radio Carbon 

Untuk mengetahui kronologi situs, dilakukan analisis radio carbon atas sampel arang yang berasal dari survei dan ekskavasi. Analisis dilakukan di BATAN Jakarta. Ada enam 
sampel yang dianalisis, dengan hasil sebagai berikut. (tabel hasil dari BATAN yang sudah dikallibrasi on line)... 

Nama Sampel 
 

Percent Modern 
Carbon (PMC) 

Umur 
(tahun BP 1950) 

Tahun Setelah 
Kalibrasi 

Arang Buren Benangin TP1 spit 2  97,53 ± 0,81 207 ± 10 1726 ±66 

Arang Buren Benangin TP2 spit 7  95,55 ± 0,85 376 ± 20 1530 ±67 

Buren Mejahing TP 1 spit 2 254 ± 14 303 ±5 1647±5 

Buren Mejahing (survei) 573 ± 10 590 ± 36 1360±  36 

Buren Mejahing TP 4 spit 3  1225±65 1158±80 792 ±80 

Buren Tukuq (survei) 140 ±8 141± 117 1809 ± 117 

 

Dari hasil analisis tersebut, diketahui rentang usia rata-rata berada pada abad ke-14 hingga awal abad 19. Angka  tahun 1360 ± 36 berasal  sampel arang temuan permukaan 
dalam lubang yang diduga tempat penimbunan arang sebagai bahan bakar di Buren Mejahing, usia yang termuda tahun 1809 sampel arang dari tumpukan slag di Buren Tukuq 3. 
Sedangkan angka tertua tahun 792 ± 80 berasal dari hasil ekskavasi TP4 spit 3 di Buren Mejahing. Dengan memperhatikan hasil analisis tersebut, situs  Buren Mejahing ini 
digunakan dalam rentang yang panjang, yaitu dari tahun 792 s.d. 1360. Analisis radio carbon dari sampel Buren Benangin berada menghasilkan  tahun 1530 ±67 dan 1726 ±66 . 
Apakah  lokasi tersebut dimanfaatkan secara terus  menerus atau sempat ditinggalkan? Tim peneliti belum dapat menyimpulkan karena datanya masih parsial.  

Penutup 
(Kesimpulan dan 
Rekomendasi) 

A. Kesimpulan 
Penelitian Jejak Pengerjaan Logam Montalat di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah terdiri dari kegiatan survei dan ekskavasi. Kegiatan Survei menghasilkan 11 

lokasi yang diperkirakan sebagai tempat sumber besi dan tempat peleburan besi. Adapun lokasi-lokasi tersebut tersebar di sepanjang Sungai Montalat dan anak sungainya antara 
lain Gunung Saing Imang, Lesung Empit, Buren Tuquq 1, Buren Tuquq 2, Buren Tuquq 3, Buren Muara Lesung, Buren Akoi, Buren Mejahing, Buren Odir, Buren Benangin dan 
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Buren Kelaat. 
Kegiatan survei juga melibatkan wawancara dengan masyarakat, sebanyak 17 orang di wawancarai untuk mengetahui informasi tentang keberadaan pengerjaan logam di 

sekitar Sungai Montalat. Banyak informasi yang didapat oleh tim penelitian, namun untuk mengecek kebenaran dari informasi yang didapat, dilakukan survei. Kegiatan wawancara 
dan survei berjalan dengan lancar, karena bantuan dari penduduk dan dewan adat dayak serta bantuan perangkat pemerintah yaitu sekretaris desa dan RT. 

Untuk kegiatan ekskavasi, tim penelitian melakukan ekskavasi di Buren Benangin dan Buren Mejahing. Buren Benangin tim membuka dua tes pit, yaitu TP 1 dan TP 2. 
Buren Benangin sangat prospek untuk dilanjutkan penelitian pada masa yang akan datang. Buren Benangin dapat dikatakan Buren yang paling lengkap data-data arkeologinya, 
karena memiliki tungku bakar bakar yang lengkap, tuyere (pipa udara), bijih besi (iron ore), tahi besi (slag) dan arang. Sehingga Buren Benangin merupakan salah satu situs penting 
dalam proses pengerjaan logam pada abad ke XX masehi.  

Ekskavasi juga dilakukan di Buren Mejahing, tim juga membuka dua tes pit, yaitu TP 1 dan TP 2, walaupun tidak selengkap Buren Benangin, tim menemukan, tuyere (pipa 
udara), bijih besi (iron ore), tahi besi (slag) dan arang, namun tim tidak menemukan tungku bakar (furnace).  

Analisis logam dilakukan di laboratorium Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, analisis yang dilakukan yaitu dengan XRF dengan tujuan untuk mengetahui unsur dari objek 
atau sampel yang diteliti. Hasil-hasil yang didapat dari analisis XRF menunjukkan sampel-sampel yang diteliti mengandung unsur Besi (Fe). Namun unsur besi yang dikandung 
dalam jumlah yang tidak banyak persentasenya. Sehingga kalaupun digunakan sebagai sumber bahan besi di perlukan bahan yang banyak. 

Dari slag yang dianalisis dari Buren Tuquq 3 dan Buren Muara Lesung, menunjukkkan perbedaan sumber bahan besi yang didapat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan awal 
jika pande besi dari Buren Tuquq 3 dan Buren Muara Lesung tidak mengambil sumber besi dari tempat atau daerah yang sama. 

Dilihat dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan dapat dijawab, namun belum tuntas. Penelitian ini dapat menjawab jika di 
Kabupaten Barito Utara ada proses pengerjaan besi, namun untuk mengetahui lebih jauh dari mana bahan baku yang didapat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena bahan 
baku yang didapat bukan dari wilayah sekitar Barito Utara, bahan baku yang digunakan di Buren Mejahing dan Buren Benangin memiliki unsur besi lebih banyak (iron ore) dari 
unsur besi dari bahan baku sekitar (laterite). Teknik pengerjaan logam yang dilakukan adalah mengerjakan dari bahan baku (raw material) menjadi bahan setengah jadi (ingot), 
berdasarkan data-data artefaktual yang didapat dari ekskavasi dari Buren Benangin dan Buren Mejahing. Hal ini menarik karena proses pengerjaan logam yang dibutuhkan 
membutuhkan proses yang panjang,  setidaknya ada lima tahap yang diperlukan dalam membuat benda logam yaitu, menambang bahan ore, mempersiapkan ore untuk dilebur, 
melebur ore ke ingot, melebur logam dari ingot dan tahap akhir adalah benda yang dihasilkan. Proses pengerjaan logam yang dilakukan di wilayah Barito Utara adalah dari proses 
mempersiapkan ore untuk dilebur dan melebur ore ke ingot. 

Hasil analisis radio carbon terhadap enam sampel arang dari 3 situs menghasilkan angka tahun yang beragam, yaitu Buren Tukuq  tahun 1809 ± 117, Buren Mejahing (3 
sampel) tahun 792 ± 80, 1360 ±36, 1647 ± 5;  serta  Buren Benangin tahun 1530 ± 67 dan 1726 ± 66. 
B. Saran 

Penelitian yang berfokus ke logam masih sangat minim sehingga tim sangat merekomendasikan kelanjutan dari penelitian ini sehingga dapat menjawab kronologi proses 
pengerjaan logam di Indonesia yang masih samar. 
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